
ر النحويون أنه إذا كان بني املضاف واملضاف إليـه حـرف جـر مقـدر فمـن تسـمى بالبيانيـة ، أو كانـت ذك السائل :

  الالم تسمى االختصاص وإذا كان الشيء من إضافة الشيء إىل حمله ؟

يعـين مكـر يف الليـل وكـذلك يف النهـار ، وإذا كانـت علـى  (( بـل مكـر الليـل والنهـار ))مثاله قوله تعـاىل:  الشيخ :

تقدير " من " فهي بيانية والغالب أا تكون إضافة الشيء إىل نوعـه أو جنسـه مثـل: خـامت حديـد ، وبـاب خشـب 

    الالم ، هذا أكثر اإلضافات ؛ ، أي خامت من حديد وباب من خشب ؛ وأكثر اإلضافات على تقدير

   تقدير امليم ؟ السائل :

ال ، أنا ما أريد تقدير اإلضافة أنا أريـد أنـه مـن بـاب إضـافة الصـفة إىل موصـوف ألن اإلضـافات هلـا تعـدد  الشيخ :

يف التعلقات ، سجود السهو مثال مـن بـاب إضـافة الشـيء إىل سـببه ، كتـاب الطالـب مـن بـاب إضـافة اململـوك إىل 

  مالكه ، وهلم جرا  ؛ 

  ؟ إضافة الصفة ملوصوف السائل :

ال هذا من حيث التقدير ، تقدير حرف اجلر الذي قـدرت بـه اإلضـافة يكـون مـن يكـون الم ويكـون يف .   يخ :الش

  ؟ ما حكم  السائل :

   تقول هذا كذا وكذا ، هذا معناههذا يبديك زيا معينا مثال تقول ما هذا الزي ؟  الشيخ :

 يصـلحا أن عليهمـا جنـاح فـال إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة (( وإنأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 خبيــرا تعملــون بمــا كــان اهللا فــإن وتتقــوا تحســنوا وإن الشــح األنفــس وأحضــرت خيــر والصــلح صــلحا بينهمــا

 تصــلحوا وإن كالمعلقــة فتــذروها الميــل كــل تميلــوا فــال حرصــتم ولــو النســاء بــين تعــدلوا أن تســتطيعوا ولــن

  . حكيما )) واسعا اهللا وكان سعته من كال اهللا يغن يتفرقا وإن رحيما غفورا كان اهللا فإن وتتقوا

؟ أخــذنا ،  (( يســتفتونك  عــن النســاء )) أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، أظــن أننــا مل نأخــذ فوائــد اآليــة األوىل 

 أن عليهمـــا جنـــاح فـــال إعراضـــا أو نشـــوزا بعلهـــا مـــن خافـــت امـــرأة (( وإنتتمـــة تفســـري اآليـــة:  كملنـــا ؟ نعـــم .

 تعملـون بمـا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تحسـنوا وإن الشـح األنفـس وأحضـرت خيـر والصـلح صـلحا بينهما يصلحا

(( وأحضــرت األنفــس الشــح وإن تحســنوا وتتقــوا فــإن اهللا كــان بمــا تعملــون وجــل:  يقــول اهللا عــز . خبيــرا ))

عن اآلخـر مشـل اآلخـر ، وإن اقرتنـا  ؛ إذا أفرد أحدمها اإلحسان والتقوى ، والرب والتقوى ، وما أشبه ذلك خبيرا ))

فاإلحسان بفعل األوامر والتقوى بـرتك النـواهي ؛  (( إن تحسنوا وتتقوا ))فسر كل منهما مبا يليق به ؛ فقوله هنا: 

أما إذا أفرد اإلحسان فإنه يشمل فعل األوامـر وتـرك النـواهي ، وكـذلك التقـوى إذا أفـردت فإـا تشـمل هـذا وهـذا ، 

ا يف القــرآن ، املســكني والفقــري إذا أفــرد أحــدمها عــن اآلخــر صــار أحــدمها شــامال لآلخــر وإن قرنــا وهــذا يوجــد كثــري 



(( وإن تحسـنوا صار للفقري معىن وللمسـكني معـىن آخـر ؛ فهمـا ممـا إذا اجتمعـا افرتقـا وإذا افرتقـا اجتمعـا ؛ وقولـه: 

فمـا هـو اإلحسـان ؟ اإلحسـان يف عبـادة اهللا واإلحسـان يف معاملـة عبـاد  وتتقوا فإن اهللا كان بما تعملون خبيرا ))

( اإلحسـان أن تعبـد اهللا كأنـك تـراه فـإن لـم تكـن اهللا ، جيمع األول قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم جلربيـل: 

املــة مــا ذكــره النــيب هــذا اإلحســان أن تعبــد اهللا كأنــك تــراه فــإن مل تكــن تــراه فإنــه يــراك ؛ ويف املعتــراه فإنــه يــراك ) 

( من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأت لمـن يتـب وهـو يـؤمن صلى اهللا عليه وآله وسلم يف قوله: 

( وليـأت إلـى النـاس الكـالم علـى اجلملـة األخـرية  باهللا واليوم اآلخر وليأت إلى النـاس مـا يحـب أن يـؤتى إليـه )

الناس أن تـأت للنـاس مـا حتـب أن يـؤتى إليـه وـذا يتحقـق اإلميـان  هذا إحسان يف معاملة ما يحب أن يؤتى إليه )

أمـا التقـوى هنـا فهـي تقـوى حمـارم اهللا أي تقـوى احملرمـات  ( ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسـه )

 يف حقوق اهللا ويف حقوق عباد اهللا ، فتجتنب البغي والعـدوان والكـذب والشـرك وغـري ذلـك سـواء يف حقـوق اهللا أو

اسـم موصـول وصـلته ، واسـم املوصـول  (( فإن اهللا بما تعملـون خبيـرا )) (( بمـا تعملـون )) يف معاملة عباد اهللا .

يفيد العموم ؛ وعلى هذا فتكـون خـرب ة اهللا تعـاىل بكـل مـا نعمـل مـن ظـاهر وبـاطن وخـري وشـر وصـغري وكبـري ، كـل 

قــال العلمـاء إن اخلبــري أخـص مــن العلــيم إذ أن ا )) (( خبيـر مـا نعلــم ؛ ألن مـا اســم موصـول يفيــد العمـوم ؛ وقولــه: 

الـيت  اخلبري هو اخلبري ببواطن األمور وإذا كان خبريا ببـواطن األمـور كـان عليمـا بظواهرهـا ، والغـرض مـن هـذه اجلملـة

وقعـت جوابـا للشـرط الغــرض منهـا احلـث ، حــث النفـوس علـى اإلحسـان والتقــوى ؛ ألنـك إذا علمـت أن اهللا خبــري 

(( عمل أوجب لك أن ختافه وتتقيه وأوجب لك أن ترجوه فتحسن ؛ ويف هذه اجلملـة إشـكال وهـو قولـه: بكل ما ت

وقــال العلمــاء إن تقــدمي املعمــول يفيــد احلصــر ،  (( بمــا تعملــون ))فإــا متعلقــة خببــري أعــىن  بمــا تعملــون خبيــرا ))

مبــا نعمــل ومــا ســواه فلــيس خبــريا بــه ، هــذا وإذا قلنــا بــه يف هــذه اآليــة أوجــب إشــكاال وهــو أنــه ال يكــون خبــريا إال 

 مقتضـى ؟ هــذا مقتضـى احلصــر ، فمـا هــو السـر يف التقــدمي هنـا هــل هـو احلصــر ؟ اجلـواب: ال ؛ ألننــا نعلـم بــأن اهللا

احلكمة يف ذلك شدة التحذير مـن املخالفـة كأنـه قـال: مل لـو يعلـم شـيئا ؛ لكن  خبري بكل شيءيعلم عزوجل وهو 

ن ، وحينئذ يتأكد علمه جل وعال مبا نعمل فيكون يف ذلك شدة التحذير مـن املخالفـة ، هـذا لكان عاملا مبا تعملو 

ــاح فــال إعراضــا أو نشــوزا بعلهــا مــن خافــت امــرأة (( وإنفوائــد اآليــة:  هــو فائــدة التقــدمي ، تقــدمي املتعلــق .  جن

 كــان اهللا فــإن وتتقــوا تحســنوا وإن الشــح األنفــس وأحضــرت خيــر والصــلح صــلحا بينهمــا يصــلحا أن عليهمــا

يف هــذه اآليــة مــن الفوائــد: عنايــة اهللا عزوجــل مبــا يكــون بــني الــزوجني ؛ وجهــه أن اهللا ذكــر  . خبيــرا )) تعملــون بمــا

هنا نشوز الزوج ويف أول السورة نشـوز الزوجـة ممـا يـدل علـى عنايـة اهللا تعـاىل مبـا يكـون بـني الـزوجني ؛ ألن الـزوجني 

تربط بني األوالد وتـربط أيضـا بـني صـهره وصـهره ، وهـي أحـد النـوعني يف الـربط كمنـا قـال  مها الرابطة ، الرابطة اليت



ومــن فوائــدها: أن مــن األزواج مــن  (( وهــو الــذي جعــل خلــق مــن المــاء بشــرا فجعلــه نســبا وصــهرا )) .تعــاىل: 

(( وإن بأنفـه ؛ لقولـه: ينشز على الزوجة ، يرتفع عليها ، يعرض عنها ، ال جيلس إليها وال يستأنس ا ، ويكلمهـا 

(( ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه:  ومــن فوائــدها: العمــل بــالقرائن . امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا أو إعراضــا ))

ومن املعلوم أا مل ختف من النشوز واإلعـراض إال بوجـود  (( خافت ))ومل يقل: رأت نشوزا ؛ بل قال:  خافت ))

(( إن كــــان قميصــــه مــــن قبــــل القـــرائن ، والعمــــل بــــالقرائن ثابـــت بــــالقرآن والســــنة ؛ مبــــا شـــاهد يوســــف ؟ بالقرينــــة 

وعمــل ســليمان عليــه فصــدقت وهــو مــن الكــاذبين وإن كــان قميصــه مــن دبــر فكــذبت وهــو مــن الصــادقين )) 

ئه بــني املــرأتني بالقرينــة حــني دعــى بالســكني ليشــق الولــد بــني نصــفني ، واألمثلــة علــى هــذا  الصــالة والســالم يف قضــا

(( فـال جنـاح عليهمـا أن ومن فوائدها: أنه جيوز أن يصطلح الزوجـان فيمـا بينهمـا علـى مـا شـاء ؛ لقولـه:  كثرية . 

ها علــى إســقاط حقهـــا أو ويتفــرع علــى هـــذه الفائــدة: اطمئنــان الـــزوج فيمــا لــو صـــاحل . يصــلحا بينهمــا صـــلحا ))

بعضه فليطمئن ؛ ألن احلق هلا ، فإن اصطلحا على أن تبقى عنده ويسقط بعض احلق فال حـرج عليـه ، واآليـة هنـا 

 يتصـاحلا ، فهمــا قراءتــان ســبعيتان . (( يصــالحا ))وأصــل  (( أن يصــالحا ))وقــراءة أخـرى  (( أن يصــلحا ))فيهـا 

احلة أن تســقط حقهــا مــن القصــد ، فــإذا قــال هلــا إنــه تــزوج زوجــة جديــدة ومــن فوائــدها: أنــه جيــوز للزوجــة عنــد املصــ

ورغب عن القدمية وقال إما أن تبقي عندي مع إسـقاط حقـك مـن القسـم وإمـا فـالطالق فرضـيت بـذلك فإنـه جيـوز 

؛ ألن احلق هلا وهو غري جمرب على أن تبقى عنده ، فيقول إما أن تبقي عندي وترضـي بإسـقاط القسـم وإال طلقتـك 

، مــا فيــه مــانع أن يقــول هــذا ، إن رضــيت وقنعــت فــذلك املطلــوب إن مل ترضــى طلقهــا وال إمث عليــه يف هــذا ، ال 

يقــال إنــه أجربهــا عــن التنــازل عــن حقهــا بتهديــدها بــالطالق ووجــه عــدم ورود ذلــك أنــه لــه أن يطلــق بــأي حــال مــن 

ومـن فوائـدها:  ن كـذلك فإنـه ال إمث عليـه .األحوال حـىت كرههـا بـدون زوج أخـرى فلـه أن يطلقـا وال مـانع ، فـإذا كـا

أما لو تصاحلا على إسقاط حقهـا بعـوض ، قالـت أنـا أسـقط حقـي مـن القسـم لكـن ال تسـقط إال بعـوض يصـلح 

يكــون عليــه يف كــل شــهر ؟ ثالمثائــة ، ال ؟ يصــلح ، إذا قالــت ال أســقط إال أن تعطيــين عــن كــل ليلــة عشــرة ريــاالت 

زوجة ثالثة وإن جاءت ثالثة نقص ؛ على كل حـال إذا وافقـت علـى أن تسـقط حقهـا ال ، مائة ومخسني ؛ ألن فيه 

مــن القســم بعــوض فــال بــأس ؛ وقــول بعــض العلمــاء إنــه ال يصــح بعــوض ألن العــوض البــد أن يكــون معوضــه مــاال 

ألن  (( صـلحا ))وهـذا فائـدة التنكـري يف قولـه:  (( أن يصلحا بينهما صـلحا ))ليس بصحيح ألن اهللا أطلق قال: 

يعـين أي صـلح كـان ، لـو قـال:  (( أن يصلحا صـلحا ))معىن صلحا يعين أي صلح كان ؛ وهذا من بالغة القرآن 

صــار هــذا عامــا أي شــيء  (( صــلحا ))أن يصــلح بينهمــا ، رمبــا قــال إنــه البــد مــن قيــود وشــروط ؛ لكــن ملــا قــال: 

مني ؟ صــح ؛ إذا ال تقييــد فيهــا ، إال يف لــو اصــطلحا علــى أن يقســم هلــا يومــا ولألخــرى يــو  يتفقــا عليــه فــال بــأس .



ــين المســلمين إال شــيء واحــد وهــو مــا جــاء يف احلــديث عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  ( الصــلح جــائز ب

يعين مثال لو قال هلا ـ والعياذ باهللا ـ أنا اختار إمـا أن أتـاك بالـدبر وإال طلقتـك  صلحا أحل حراما أو حرم حالال )

نع ، هل جيوز هذا الصلح ؟ ال ؛ ملاذا ؟ ألنه أحل حرامـا ، فـإذا كـان يقتضـي أن حيـل حرامـا فإنـه ، وقالت ما يف ما

؟ قالت ال بأس ، لكن طلق األخرى فإنه ال جيـوز ألنـه أحـل حرامـا  لو اصطلحا أن يطلق زوجته األخرى . ال جيوز

ومـن فوائـدها: هـذه  مطلقـا بـال تقييـد .أن فيه عدوان وظلم ؛ إذا الصلح الذي ال حيرم حالال وال حيـل حرامـا جـائز 

قــد يظــن بعــض النــاس أنــه إذا  (( الصــلح خيــر ))القاعــدة العظيمــة مــن الــرب الــذي هــو علــى كــل شــيء قــدير وهــو 

غض من نفسه وتنازل عـن احلـق أن ذلـك هضـم حلقـه وأن العاقبـة غـري محيـدة ؛ لكـن اهللا عزوجـل الـذي بيـده ملـوك 

وإن شــئت مثــاال علــى ذلــك فتــدبر صــلح احلديبيــة بــني النــيب  صــلح خيــر ))(( الالســموات واألرض يقــول أيــش ؟  

صــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم وبـــني قــريش ظـــاهر الصـــلح أن فيـــه غضاضـــة عظيمــة علـــى املســـلمني ولكـــن الـــذي بيـــده 

ملكوت السـموات واألرض حتـول هـذا الصـلح بـإذن اهللا إىل خـري للمسـلمني ؛ مـن الـذي أسـقط حـق إرجـاع املسـلم 

إىل املسلمني من الكفار ؟ من ؟ قريش الذي هو هلـا هـي الـيت أسـقطت ؛ ومـن الـذي أسـقط وضـع احلـرب إذا جاء 

بيــنهم عشــر ســنني ؟ قــريش ألــا نقضــت العهــد مبعاونتهــا خللفائهــا علــى خلفــاء النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ 

هنــا نقــول الصــلح خــري فيمــا بــني هــل  دق بوعــد اهللا والعاقبــة لــك .فأنــت يــا أخــي ال تنظــر األمــور يف حاضــرها صــ

الزوجني أو نقول العربة بعمـوم اللفـظ ال خبصـوص السـبب ؟ الثـاين ؛ إذا الصـلح يف مجيـع األحـوال خـري ألنـه حيصـل 

به مساحة النفس واملودة ولو أدى النزاع إىل التحاكم صـار يف النفـوس بعـض الشـيء إذ أن احملكـوم سـوف يكـون يف 

وقـع الصـلح انقـاد اجلميـع  القاضي أيضا ورمبا على الشهود فتنتشر العـداوة ، فـإذا قلبه شيء على خصمه ورمبا على

ومن فوائدها: اإلشارة إىل أن الصلح ثقيل على النفوس لكن املـؤمن يهـون عليـه الثقـل  عن مساحة نفس واطمئنان .

ان أنـه لـن يتنـازل بطبيعـة اإلنسـ (( وأحضـرت األنفـس الشـح ))إذا كان يؤمن بأن الصـلح خـري ؛ يؤخـذ مـن قولـه: 

عما يريد ولن يتغاض عن احلـق ، هـذا طبيعـة اإلنسـان ؛ لكـن املصـاحلة الـيت هـي خـري البـد مـن مثـن ، البـد مـن مثـن 

احلــث علــى ومــن فوائــدها:  يبــذل وهــو الضــغط علــى الــنفس الــيت أحضــرت علــى الشــح حــىت توافــق علــى الصــلح .

ومـن فوائـدها:  تتقوا فإن اهللا كـان بمـا تعملـون خبيـرا )) .(( وإن تحسنوا و اإلحسان والتقوى ؛ لقول اهللا تعاىل: 

عمـــوم علـــم اهللا بكـــل شـــيء حـــىت مبـــا نعمـــل ؛ وهـــل علـــم اهللا مبـــا نعمـــل علـــم ســـابق علـــى عملنـــا أو الحـــق ؟ ســـابق 

(( ألم تعلم أن اهللا يعلم ما فـي السـماء واألرض إن ذلـك فـي كتـاب إن الشك أنه سابق ؛ ألن اهللا تعاىل قال: 

(( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين مـنكم والصـابرين فإن قال قائل: أليس اهللا يقـول   يسير )) .ذلك على اهللا

؟ قلنـا بلــى قــال  (( أم حسـبتم أن تــدخلوا الجنــة ولمــا يعلــم اهللا الـذين جاهــدوا مــنكم ويعلــم الصــابرين ))؟ )) 



السـماء واألرض إن ذلـك فـي كتـاب  (( ألم تعلم أن اهللا يعلـم مـا فـياهللا هذا ، والذي قال هذا هو الذي قال: 

) إذا كيــف جنمــع ؟ نقــول: هنــا طريقــة ســليمة أن تــؤمن ــذا وهــذا وال حتــاور أن هنــاك إن ذلــك علــى اهللا يســير )

تعارضا ، تقول حنن نؤمن بأن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما نعمل مـن قبـل أن خيلـق خلـق السـموات واألرض بـل مـن 

ت قبــل خلـــق الســموات واألرض خبمســـني ألــف ســنة ؛ وتـــؤمن بــأن اهللا تعـــاىل قبــل ذلــك أيضـــا ؛ لكــن الكتابـــة كانــ

وخيتربنــا لــيعلم ، هكــذا ؛ لكــن قــد ال تطمــئن الــنفس إىل االستســالم اــرد ، فنقــول علــم اهللا ســبحانه وتعــاىل يبتلينــا 

ب العبـد أو يعاقـب الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يرتتب عليه الثواب أو العقاب ؛ ألنه ال ميكـن أن يثـا

إال إذا امتحن ؛ أما علم السابق فهو سبحانه وتعاىل عامل بأنه سبحانه وتعاىل ميتحننا وأننا سنعمل أو نـرتك ؛ لكـن 

إذا وقع الشـيء االبـتالء واالمتحـان مث خـالف اإلنسـان أو وافـق فهـذا هـو العلـم الـذي يرتتـب عليـه الثـواب والعقـاب 

هــو العلــم الــذي قيــد بــاالبتالء واالختبــار ؛ وفــرق بعــض العلمــاء بفــرق آخــر وقــال: يعــين يرتتــب عليــه اجلــزاء ؛ فهــذا 

علــم اهللا ســبحانه و تعــاىل مبــا مل نعمــل علــم بأنــه ســيكون وعلمــه مبــا عملنــا علــم بأنــه كــان ؛ فتعلــق العلــم األول مبــا 

ومـن  ال ... األول . يكون علـم بشـيء مل يقـع ، وتعلـق العلـم مبـا كـان علـم بأنـه قـد وقـع ، وهـذا ال بـأس بـه ولكـن

فوائـــدها: أن التهديـــد يكـــون بـــاللفظ ويكـــون بـــاملعىن ؛  اللفـــظ أن يقـــول إن فعلـــتم كـــذا فعلـــيكم كـــذا ، هـــذا ديـــد 

باللفظ ؛ وباملعىن هو أن اهللا تعاىل ملا ذكر عموم خربته مبا يعمل فيعين هذا أن ال خنـالف حـذرا مـن أن يعلـم منـا مـا 

ية تســـتفاد بـــاألمر والنهـــي والرتغيـــب و الرتهيـــب ، إذا جـــاءت األحكـــام مقرونـــة ال يرضـــيه كمـــا أن األحكـــام الشـــرع

بالرتغيــب فهــذا دليــل علــى أــا مــأمور ــا وإن يكــن األمــر األمــر ، وإذا جــاءت الرتهيــب علمنــا أــا منهــي عنهــا ؛ 

 مــن اهللا واهللا غفــور " والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما جــزاء مبــا كســبا نكــاال ن أعرابيــا مســع قارئــا يقــرأ أويــذكر 

رحــيم " فقــال األعــرايب: مــا هكــذا اآليــة ، اقــرأ ؟وردهــا وقــال " والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما جــزاء مبــا كســبا 

(( جـزاء بمـا كسـبا نكـاال مـن اهللا نكاال من اهللا واهللا غفور رحيم " اقرأ اآليـة زيـن ؛ فقرأهـا الثالثـة أو الرابعـة وقـال: 

قال اآلن ، اآلن أصبت ألنه عزوجل عز وحكم فقطع ، بعزتـه وقهـره وغلبتـه وسـلطانه قطـع ؛  واهللا عزيز حكيم ))

عــز وحكــم فقطــع ولــو غفــر ورحــم مــا قطــع ؛ شــف أعــرايب ، وهــذا القــول صــحيح وهلــذا قــال العلمــاء رمحهــم اهللا لــو 

النـاس وقـتلهم سـقط تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه سقط عنه احلـد ، لـو تـاب قـاطع الطريـق الـذي أخـذ أمـوال 

(( إال الــذين تــابوا مــن قبــل أن تقــدروا علــيهم فــاعلموا أن اهللا غفــور عنــه احلــد ، واســتدلوا لــذلك بقولــه تعــاىل: 

مل يقــل: ... العقوبــة مـا قــال هكــذا ؛ لكــن كونـه يأمرنــا بــأن اهللا غفـور رحــيم يعــين أنـه غفــر هلــؤالء ورمحهــم  رحـيم ))

خلاصـة حبـق اهللا ؛ أمـا العقوبـة اخلاصـة حبـق اآلدمـي كالقصـاص وضـمان املـال فتسقط عـنهم العقوبـة ؛ لكـن العقوبـة ا

  الذي أخذوه فهذه باقية ألا حق اآلدمي .



  ؟ (( ... وأحضرت األنفس الشح ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ه لـو وكـان الصـلح البـد أن يكـون هنـاك غـض مـن احلـق ، وغضاضـة علـى اإلنسـان ألنـ (( الصـلح خيـر ))ملا قـال: 

كل ما يريد فات على اآلخر كل ما يريد ، الصلح البد من اثنني فصاعدا ، لـو أعطينـا اإلنسـان كـل اإلنسان   جاءه

خــل نــروح  مــا يريــد فــات علــى اآلخــر كــل مــا يريــد ؛ ولــو أعطينــاه بعــض مــا يريــد فقــد يشــح يقــول أليــش أتنــازل ؟

يعــين معنــاه اغلبــوا  (( وأحضــرت األنفــس الشــح ))للقاضــي إمــا كــذا وإمــا كــذا ، مــا هــو وارد ؟ هــذا معــىن قولــه: 

أنفسكم واصطلحوا وإن طلبت النفس حقهـا الكامـل ؛ ... ؟ األنفـس أحضـرها اهللا لكـن اهللا تعـاىل إذا أضـاف إىل 

اهللا علـى األنفـس الشـح بطبيعتهـا ؛ انظـر إىل قـول اجلـن نفسه الشيء املذموم يأيت بصيغة اسم املفعـول يعـين أحضـر 

(( وأنــا ال نــدري أشــر أريــد بمــن فــي ، اجلــن ال يكــون أفقــه أقــول منــك مــا فيــه مــانع ؟ ال مــا فيــه مــانع ، طيــب 

تأدبــا مــع اهللا عزوجــل ومعلــوم أن املريــد هــو  (( أريــد بمــن فــي األرض ))قــالوا  األرض أم أراد بهــم ربهــم رشــدا ))

يعـين كـان اهللا عزوجـل لـو قـال:  أضـاف إىل اهللا ألنـه خـري (( أم أراد بهم ربهم رشدا ))ل ؛ ويف الرشد ؟ اهللا عزوج

(( وأحضـرت األنفـس الشـح وأحضر اهللا األنفس الشح ، استقام الكالم ؛ لكن ملا كـان الشـح أمـرا مـذموما قـال: 

  ثاين . مفعول (( الشح )) فاألنفس نائب فاعل قائمة مقام املفعول األول و ))

هنـا فيـه تقـدمي املعمـول علـى العامـل وهنـا  (( ... فـإن اهللا كـان بمـا تعملـون خبيـرا ))قلنا يف قوله تعاىل:  السائل :

  إشكال حيث يصري أن اهللا عزوجل مل يعلم مبا نعمل ، هذا اجلواب ما فهمت ؟

يكون هذا حصرا إضـافيا لتهديـد هـؤالء قلنا إنه من باب التهديد يعين كأنه ال معلوم هللا إال هذا العمل ؛ ف الشيخ :

  املخاطبني .

ذكرنــا أن الصــلح جــائز مــا مل حيــل حرامــا أو حيــرم حــالال ، واإلشــكال هــو كيــف يكــون إســقاط القســمة  الســائل :

  للزوجة وبني أمره سبحانه وتعاىل باألمر بني الزوجات ؟

(( أوفـوا ملاذا أمر بالعدل ؟ حبق من ؟ حبق الزوجة ؛ إذا أسقطت ؟ قد يكون هـذا يعـين ؛ مـا فيـه إشـكال  الشيخ :

  وجوبا ؛ لكن إذا رضي صاحب احلق بأن يقول كل يل ربع الصاع ، جيوز أو ما جيوز ؟ جيوز .الكيل إذا كلتم )) 

  هل القسم للزوجة واجب ؟ السائل :

(( ولــــن علــــى الــــزوج أن يقســــم بالســــوية وســــيأيت يف اآليــــات الــــيت بعــــدها  القســــم معلــــوم واجــــب ، جيــــب الشــــيخ :

  إن شاء اهللا تعاىل . تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ... ))

  ؟ (( ... ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :



ء ألجـل أن يهلـك مـن هلـك عـن بينـة وحيـىي مـن حـي عـن بينـة ، اقرأ اليت قبلها ؟ يعين أن اهللا بني لنـا أشـيا الشيخ :

  هذا يتعلق باملخلوق يعين هذه احلكمة هو أن املخلوق تقوم عليه احلجة وال يبقى له عذر ؛ ما هلا تعلق بالعلم .

  النشوز واإلعراض هل بينهما فرق ؟ السائل :

  النشوز يف ترك الواجب واإلعراض يف فعل احملرم . الشيخ :

(( ... إن تعـذبهم فـإنهم عبـادك وإن تغفـر لهـم فإنـك إن اهللا تعلى قال عن عيسى أنـه قـال اهللا تعـاىل:  ل :السائ

  ومل يقل فإنك أنت الغفور الرحيم ؟ أنت العزيز الحكيم ... ))

(( إن تعــذبهم فــإنهم عبــادك وإن ســؤال وارد ، يقــول إن اهللا تعـاىل قــال عــن عيســى أنـه قــال هللا عزوجــل:  الشـيخ :

  ومل يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم ؛ هل أحد عنده جواب ؟ ر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ))تغف

(( إن تغفــر الــرب عزوجــل يف هــذا الوقــت كــان غضــبان فتــأدب عيســى مــع اهللا عزوجــل فــذكر عزيــز حكــيم ؛ قولــه: 

عــد املغفـــرة فــإذا كـــان مغفرتــه هلـــم ال تقتضــي ... ؛ ألن حلــم املغفـــرة تكــون ب لهــم فإنــك أنـــت العزيــز الحكـــيم ))

(( إن عيسـى عليـه السـالم أراد أن ... وأنــه إذا غفـر هلـم لـيس عــن بعـض ؛ اآليـة فيهـا حقيقــة مـا هـي املغفـرة حمضــة 

فهمــا أمــران تعــذيب ومغفــرة ، وكالمهــا إذا  تعــذبهم فــإنهم عبــادك وإن تغفــر لهــم فإنــك أنــت العزيــز الحكــيم ))

اجتمعــا يقتضــيان العــزة واحلكمــة ؛ ألنــه مــن احلكمــة أن يغفــر اهللا تعــاىل ملــن شــاء ومــن العــزة أن يعــذب مــن شــاء ، 

  فلما كانت اآلية ليست يف موضوع واحد صار ختمت مبا يصلح هلذا وهذا .

  سؤال عن حكم الصور اليت يف اجلرائد ؟ السائل :

اجلرائد والصحف اليت معدة أو أكثر شأا التصوير فهذه ال جيوز أن تبقـى يف البيـت ؛ وأمـا الـيت  صورأما  الشيخ :

تأيت الصورة فيها إما الصورة لصاحب املقال أو ما أشبه ذلك فهذه الصور فيها غـري مقصـودة وال تضـر إن شـاء اهللا 

  ل عمال أن يتقنه ، أنشط .أنا أشدد يف املالحظات هذه ألن اإلنسان ينبغي له إذا عم .

 الميــل كــل تميلــوا فــال حرصــتم ولـو النســاء بــين تعــدلوا أن تســتطيعوا (( ولـنأعـوذ بــاهللا مـن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 اهللا وكـان سـعته مـن كال اهللا يغن يتفرقا وإن رحيما غفورا كان اهللا فإن وتتقوا تصلحوا وإن كالمعلقة فتذروها

  حكيما )) . واسعا

(( وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا نشـوزا أو إعراضـا فـال جنـاح عليهمـا أن يصـلحا أعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم 

 النسـاء بـين تعـدلوا أن تسـتطيعوا (( ولـنتفسـري اآليـة:  هـذه انتهينـا منهـا بفوائـدها ؟ نعـم . بينهما صلحا ... ))

((  رحيمـا )) . غفـورا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تصـلحوا وإن كالمعلقة فتذروها الميل كل تميلوا فال حرصتم ولو

هــــذه للنفــــي فهــــي نافيــــة وللنصــــب تنصــــب الفعــــل املضــــارع ولالســــتقبال يعــــين جتعــــل الفعــــل املضــــارع حملــــض لــــن )) 



االستقبال ويقابلها "مل " فإا جتعل الفعل املضارع للمضي ، فإذا قلـت: مل يقـم زيـد ، فهـذا فيمـا مضـى ، وتشـرتك 

 (( لــن تســتطيعوا ))ي وختتلـف عنهــا يف العمـل ويف نقـل الفعــل مـن احلاضــر واملسـتقبل إىل املاضـي ؛ مـع لـن يف النفــ

هنـا فعـل املضـارع دخلـت عليـه أن املصـدرية  (( أن تعدلوا بين الناس )) (( أن تعـدلوا ))أي لن يكن يف طـاقتكم 

أي لـــن تســـتطيعوا عـــدال بـــني  ا ))(( لـــن تســـتطيعو ويــؤول مـــا بعـــد أن مبصـــدر ليكـــون يف هـــذه اآليـــة مفعـــوال لقولـــه: 

(( ملـا جـاء قولـه تعـاىل:  الميـل (( فـال تميلـوا كـل الميـل فتـذروها كالمعلقـة ))النساء ولو حرصتم ؛ والعـدل ضـد 

(( فــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء انتفــى اإلشــكال الــوارد يف قولــه تبــارك وتعــاىل:  فــال تميلــوا كــل الميــل ))

فيفســـر مــا يف اآليــة املاضـــية علــى أن ال تعــدلوا العـــدل  ال تعــدلوا فواحــدة )) مثنــى وثــالث وربـــاع فــإن خفـــتم أن

لــو هــذه شــرطية  (( ولــو حرصــتم ))؛ وقولــه:  يكلــف بــه اإلنســانميكــن أن مكــن ال املاملمكــن ؛ ألن العــدل غــري 

ر: فـأين جـواب الشـرط ؟ قيـل: إن جـواب الشـرط حمـذوف يـدل عليـه مـا قبلهـا والتقـدي (( حرصـتم ))وفعل الشـرط 

ولــو حرصــتم فلــن تســتطيعوا ؛ وقيــل: والصــواب أو لــو وإن ومــا شــاها مــن أدوات الشــرط يف مثــل هــذا الســياق ال 

فــال حتتــاج إىل جــواب ؛ وهــذا القــول هــو الــذي أرجحــه ابــن القــيم  حتتــاج إىل اجلــواب بــل هــي كالقيــد ملــا ســبق فقــط

لـــت: أكـــرم زيـــدا إن أكرمـــك ، فـــال تقـــل إن فيمــا أظـــن وهـــو الصـــحيح أنـــه يف مثـــل هـــذا ال حيتـــاج إىل جــواب فـــإذا ق

جواب الشرط يف " أكرمك " حمذوف دل عليه ما قبلها ، بل قل ال حيتاج إىل جواب بل هذا قيد فيمـا سـبق فقـط 

ومل يقـل: فـال متيلـوا  (( فال تميلوا كـل الميـل ))أي بذلتم اجلهد للعدل فلن تستطيعوا ولكن  (( ولو حرصتم ))؛ 

(( أي فال متيلوا امليل كله ؛ وأما بعض امليل فال حرج ألنه داخل يف نفـي االسـتطاعة  لميل ))(( كل اامليل ، قال: 

تــذروها الضــمري يعــود علــى مــن ؟ علــى الــيت مــال إليهــا أو الــيت مــال عنهــا ؟ الــيت مــال عنهــا  فتــذروها كالمعلقــة ))

الـــيت إذا أعـــرض اإلعـــراض الكلـــي الشـــك ؛ ألن الـــيت مـــال إليهـــا قـــد أقبـــل إليهـــا وأكرمهـــا لكـــن الـــيت مـــال عنهـــا هـــي 

صارت كاملعلقة بني السـماء واألرض ؛ وهـذا إشـارة إىل أـا مل تسـتقر فـإن املعلـق بـني السـماء واألرض ال يسـتقر ال 

هــو يف الســماء فيســتقر وال يف األرض فيســتقر ؛ هــذه املــرأة الــيت ميــل عنهــا كــل امليــل ســتبقى معلقــة ليســت أميــة وال 

ي طلقهــا واســرتاحت ورزقهــا اهللا غــريه وال هــي املزوجــة الــيت تســعد بــالزواج كغريهــا وإمنــا متزوجــة يعــين لــيس هــو الــذ

(( وإن تصــلحوا وتتقــوا فــإن اهللا كــان شــبهها اهللا بــذلك تنفــريا عــن امليــل الكلــي الــذي جيعــل هــذه املــرأة كاملعلقــة 

والفـرق  (( وإن تحسـنوا وتتقـوا ))ويف اآلية اليت قبلها قـال:  (( وإن تصلحوا وتتقوا ))هنا قال:  غفورا رحيما ))

أن هذا له زوجتان إحدامها مال عنها كل امليـل والثانيـة أقبـل عليهـا ومثـل هـذا سـوف حيـدث شـقاقا بـني الـزوجتني ؛ 

إشــارة إىل أنــه إن حــدث بــني الــزوجتني شــقاق وغريهــا فليصــلح بينهمــا ، فليصــلح  (( وإن تصــلحوا ))فلهــذا قــال: 



يعـين تتقـوا يف اإلصـالح حبيـث ال متيلـوا إىل واحـدة دون األخـرى  (( وتتقوا ))مث قال: بينهما ألن هذا أمر فطري ؛ 

  (( فإن اهللا كان غفورا رحيما ))


